
ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY S.A. 

 zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.  

„Zaprojektowanie i wykonanie systemu e-Giedła wraz z udzieleniem licencji 
oraz późniejszym świadczeniem usług Maintenance dla zaprojektowanego 

systemu” 

  

Oferta winna obejmować wycenę netto wszystkich kosztów składających się na realizację zadania 
wymienionych w obydwu załącznikach. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określono w Załączniku 1. 

Oferta cenowa na zakres usługi określony w Załączniku 2 winna uwzględniać wycenę usług. 

Nie przewiduje się składania oferty wariantowej. 

Pożądany termin realizacji zadania – do uzgodnienia, jednak nie później, niż do 30.09.2021 r.  

Termin płatności za wykonanie zadania – 14 dni od daty odbioru.  

Sporządzanie i składanie ofert: 

 
Formularz Oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego 
ogłoszenia. 
Wraz z formularzem oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą 
informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zapytaniu ofertowym 
realizowanym przez ZRRT S.A. – Załącznik Nr 3 do oferty. 

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujące odpowiednim potencjałem 
technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy 
zadania prosimy o składanie ofert wraz z wyceną sporządzoną w oparciu o załączone przedmiary do 

godz. 1200  w dniu 30.11.2020 r. w wersji papierowej na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres 
skrzynki: biuro@zrrt.com.pl 

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 04.12.2020 r. do godz. 1500. 

W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac 
prosimy kontaktować się z Panią Magdaleną Kwiatkowską (tel. kontaktowy 68 451 32 09), codziennie 
od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00. 

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, 
uwzględniającą pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi. 

Zamawiający zastrzega prowadzenie dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane 
jako spełniające pożądane kryteria. 



Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie 
stosowna umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie bez podawania 
powodów. 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie 
do zawarcia umowy. 

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2019, poz. 1843) jak również protestom  i odwołaniom. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

Do oferty (Załącznik nr 2) należy załączyć podpisaną klauzulę RODO  (Załączniku nr 3). 

Załączniki: 

1. Wymogi systemowe. 
2. Formularz oferty. 
3. Oświadczenie o zapoznaniu z RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do oferty 

 

Tytuł: Zaprojektowanie i wykonanie systemu e-Giedła wraz z udzieleniem licencji oraz późniejszym 

świadczeniem usług Maintenance dla zaprojektowanego systemu. 

1. Schemat ideowy systemu e-Giełda 

 

 
 

2. Moduły systemu e-Giełda 

a) Portal – portal umieszczony w zew. Data Center w ramach usługi IaaS (Infrastructure as a 

Service), 

b) Aplikacja na Terminal Mobilny z system Android obsługująca drukarkę fiskalną, 

c) System rozliczeniowy e-Giełda, 

d) API do komunikacji pomiędzy e-Giełda → Sfera (Insert). 

 

3. Obsługiwane procesy 

a) Portal (część dla użytkowników) 

I. Wykup stanowiska – jednorazowo 

- mapa z zajętymi i wolnymi miejscami na Portalu, 

- możliwość ustawieniu kilku osób na jednym stanowisku z podziałem na metry, 



- informacja o kosztach zawarte po kliknięciu w miejsce (osoba, asortyment: nowe, 

używane, ogrodnictwo), 

- możliwość stosowania różnych stawek w zależności od rodzaju, asortymentu oraz 

innych zdefiniowanych na etapie Analizy, 

- możliwość doliczania dodatkowych opłat np. przy opłacie zdalnej, za sprzątanie zł itp., 

- możliwość pobrania potwierdzenia opłaty przez Internet, 

- możliwość pobrania wygenerowanej faktury np. w formacie PDF, 

- możliwość przesunięcia urlopu, 

II. Wykup i obsługa abonamentów 

- automatyczne nadanie kody weryfikującego, 

- obsługa procedury wykupu, miesiąc, plac, numer stoiska,  

- przy wykupie abonamentu dana osoba z poprzedniego miesiąca wpisana 

automatycznie z możliwością zmiany i automatycznie wpisana kwota na miejsce 

zależne od metraży i asortymentu + miesięczna opłata za sprzątanie 

- możliwość zablokowania wykupu abonamentu na kolejne miesiące przez osoby inne 

niż ta która miała wykupione miejsce w miesiącu poprzednim  (realizacja pierwokupu 

przez właściciela miejsca), 

III. Mapa 

- zaznaczenie różnymi kolorami miejsc pod abonament i opłatę jednorazową (plus 

jednorazowe informacja o opłacie zdalnej). 

IV. Kalendarz 

V. Wytyczne:  

- obsługa płatności mobilnych 

b) System e-Giełda 

I. Sprzedaż stanowisk jednorazowych oraz abonamentów: 

- w biurze Giełdy przy płatnościach procedura wykupu, miesiąc, plac, numer stoiska 

- obsługa pierwokupu (przy wykupie abonamentu dana osoba z poprzedniego miesiąca 

wpisana automatycznie z możliwością zmiany, opcja wpisania kwoty ręcznie), 

- obsługa rabatów, 

- definiowane cenniki, 

- obsługa dopłat (rezygnacja z urlopu), 

- obsługa dopłat do danego miejsca w momencie jego powiększania, 

- obsługa urządzeń fiskalnych, 

II. Płatności 

- przy wykupie możliwość dodania kilku miejsc do płatności i płatność za całość, 

- możliwość zmiany płatności na cały miesiąc na urlop z przesunięciem kwoty wtedy 

nadpłaconej na kolejny miesiąc (informacja ta musi pojawić się przy wykupie 

abonamentu na kolejny miesiąc), 

- automatyczne zwolnienie miejsca pod wykup abonamentu przy braku wpłaty do 

określonej daty, 

III. Blokady  

- obsługa blokad np. wykupu wybranych stanowisk, 

- blokada możliwości wejścia przez inną osobę w momencie gdy ktoś inny już na danym 

miejscu próbuje wykupić abonament lub opłatę jednorazową, 

IV. Urlopy 

- dodatkowe okienko do zaznaczenia urlopu,  

- możliwość zaznaczenia daty urlopów (dwie niedziele w danym miesiącu) 



- możliwość zmiany dat urlopu, 

- przy opłacie na placu jednorazowo dwóch niedziel urlopowych przez właściciela 

danego stanowiska automatyczne odblokowanie możliwości wzięcia urlopu w innym 

miesiącu, 

V. Rezerwacje 

- obsługa rezerwacji np. pod ogrodnictwo na następny rok od wybranego miesiąca. 

VI. Panel Administracyjny 

- możliwość zmiany numerów stoisk, metraży,  

- możliwość zmiany dla wykupionego stanowiska takich parametrów jak np. metraż lub 

pozostałych danych w każdym momencie danego okresu rozliczeniowego, 

- dodawanie i usuwanie stanowisk, 

VII. Moduł dla pracownika obsługi giełdy poprzez Terminal mobilny (aplikacja 

działająca pod systemem Android) 

- wyświetlenie informacji o osobie, asortymencie i metrażu wykupionym dla 

jednorazówek i abonamentów, 

- wystawianie dokumentów sprzedaży, 

VIII. Moduł API – wymiana danych pomiędzy e-Giełda a istniejącymi systemami 

Subiekt (Insert) oraz Rewizor GT (Insert) poprzez moduł Sfera GT 

 

4.  Kurs obsługi dla pracowników i współpracowników. 

 

Zamawiający zaznacza, że termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Zamówienia uzależniony jest od 

daty podpisania Umowy z Wykonawcą, jednak Przedmiot Zamówienia nie może być zrealizowany 

później niż w terminie do dnia 30.09.2021r. 

  

Przed przystąpieniem do prac wdrożeniowych, Wykonawca musi opracować i przedstawić 

Zamawiającemu Analizę przedwdrożeniową.  

 

Dokument Analizy przedwdrożeniowej musi obejmować co najmniej następujące elementy: 

1) szczegółowy opis docelowej Architektury Systemu i rozmieszczenia oraz powiązań jego 

poszczególnych komponentów, na poziomie logicznym i fizycznym, 

2) listę wszystkich wykorzystywanych komponentów oprogramowania wraz z informacją o 

rodzaju licencji,  

3) rozmieszczenie i powiązania komponentów,  

4) opisu Architektury wraz założeniami i wstępnym projektem mechanizmów 

zapewniających bezpieczeństwo i niezawodność komunikacji pomiędzy komponentami 

Systemu, 

5) Planu wdrożenia:  organizację wdrożenia, opis założeń, zakres ewentualnych 

tworzonych baz danych, plan testów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula Informacyjna dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Zapytaniu 

Ofertowym realizowanym przez ZRRT S.A. 

 

1. Niniejsza informacja dla Oferentów została wydana zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie 

Danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku – dalej jako: RODO) i dotyczy danych 

osobowych pozyskiwanych przez Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w 

Zielonej Górze (65-012) przy al. Zjednoczenia 102, KRS 0000086641 (dalej zwaną „Spółką”) w 

prowadzonych przetargach na sprzedaż składników aktywów trwałych stanowiących własność  

Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. („Przetarg”) jako administratora danych 

osobowych. 

Dokument niniejszy zawiera informację o wszelkich formach przetwarzania danych osobowych 

w odniesieniu do: 

1) osób fizycznych biorących udział w Zapytaniu, 

2) pracowników, współpracowników, pełnomocników, przedstawicieli lub reprezentantów 

podmiotów innych niż osoby fizyczne, biorących udział  w Zapytaniu, 

3) innych osób, których dane Spółka przetwarza w celach weryfikacji złożonych ofert w 

Zapytaniu (łącznie „Oferenci”, „Kontrahenci”). 

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

3. Podanie danych osobowych określonych poniżej w ust. 4 jest dobrowolne, jednakże niezbędne 

dla prowadzenia Przetargu oraz innych działań prowadzących do zawarcia umowy pomiędzy 

Oferentem/Kontrahentem a Spółką (konsekwencją braku podania danych jest 

uniemożliwienie udziału w Przetargu). 

4. W związku z Zapytaniem, Spółka może przetwarzać podane dane osobowe, takie jak: 

1) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres 

korespondencyjny, 

2) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu lub faxu, 

3) numery rejestrowe (PESEL, NIP lub REGON), 

4) stanowisko zajmowane w ramach danej organizacji lub pełnioną funkcję, 

5) inne dane zawarte w oświadczeniach Oferenta przedstawianych w danym Przetargu, w 

tym w szczególności specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami 

nadawanymi powszechnie (np. numer rachunku bankowego, tytuł zawodowy, 

identyfikator służbowy lub zawodowy). 

5. Spółka może również pozyskiwać dane osobowe: 

1) od podmiotów zatrudniających lub które są przez dane osoby reprezentowane w zakresie 

informacji niezbędnych do prowadzenia Zapytania oraz kontaktu z Oferentem, np. o 

zmianie danych kontaktowych, zakończeniu zatrudnienia lub współpracy, 

2) publicznie dostępnych źródeł (w szczególności rejestry przedsiębiorców CEIDG, KRS w celu 

weryfikacji podanych informacji) i przetwarzać je w zakresie ograniczonym do danych 

dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. 



6. Dane są przetwarzane wyłącznie, gdy: 

1) przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 

lit. b RODO) – w zakresie danych osobowych Oferentów, z którymi Spółka może zawrzeć 

umowę; 

2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych w sytuacji, gdy 

Oferent/Kontrahent jest lub będzie stroną umowy zawartej ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO); 

3) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub wprost 

nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych 

zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa; 

4) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki lub osoby 

trzeciej i nie wpływa nadmiernie na interesy Oferenta/Kontrahenta ani podstawowe 

prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), z zachowaniem równowagi pomiędzy 

uzasadnionym interesem Spółki, a prywatnością. Za uzasadnione interesy uznaje się: 

a) umożliwienie Spółce kontaktu z Oferentami, 

b) weryfikację złożonych ofert, 

c) weryfikację Oferentów w publicznych rejestrach, 

d) zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, 

e) prowadzenie procesów audytu wewnętrznego i zewnętrznego, 

f) ustalanie lub dochodzenie przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach 

prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami. 

7. Spółka może przekazywać dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne dla 

prowadzenia działalności i nie będzie wykraczać poza zakres wskazany w ust. 6: 

1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki, np.: 

a) podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, 

b) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi hostingu i serwisu poczty 

elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów 

informatycznych; 

c) podmioty prowadzące działalność doradczą, podmioty prowadzące działalność 

audytorską, 

2) innym administratorom danych osobowych, takim jak: 

a) dostawcy usług kurierskich lub pocztowych, 

b) kancelarie prawne, 

3) innym osobom w ramach organizacji danego Oferenta, 

4) innym Oferentom w zakresie niezbędnych dla przeprowadzenia publicznego Przetargu na 

sprzedaż składników aktywów trwałych. 

8. Dane osobowe są przetwarzane w celach określonych w ust. 6 powyżej i w zakresie koniecznym 

dla ich osiągnięcia tak długo , jak jest to niezbędne, w szczególności: 

1) w celu obsługi Przetargu – przez czas trwania przetargu, 

2) poprzez przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości i ustawy Ordynacja 

Podatkowa – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa. Co do zasady 5 lat, 

 

3) dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach 

prowadzonej działalności oraz obrony przed takimi roszczeniami – co do zasady nie dłużej 



niż 6 lat od zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia lub uzyskania informacji o 

szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. 

9. Każda osoba ma prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. W razie stwierdzenia, 

że jakiekolwiek informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, możliwe złożenie wniosku 

o ich sprostowanie, 

2) wycofania zgody w każdym momencie (z zastrzeżeniem , że wycofanie to nie naruszy 

zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem), 

3) żądania usunięcia danych osobowych – w przypadkach określonych przepisami RODO, 

4) żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach 

określonych przepisami RODO, 

5) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec 

przetwarzania danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie  dokonywane jest w celu 

realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spółki lub strony trzeciej, 

6) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce w 

ustrukturyzowanym,  powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego 

formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora 

danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i zastrzeżeniem własnych zobowiązań 

dotyczących poufności, 

7) złożenia skargi do właściwego organy ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Prośby, żądania lub sprzeciwy będą przez Spółkę weryfikowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Zastrzega się, że w odpowiedzi na żądnie Spółka może poprosić o 

zweryfikowanie tożsamości lub podanie informacji, które umożliwią poznanie istotnych 

okoliczności sprawy. 

10. Spółka zastrzega, że w celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, może 

okresowo prosić Oferenta/Kontrahenta o sprawdzenia danych osobowych, które już posiada 

lub poinformowanie o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. 

zmiana adresu e-mail). W związku z przetwarzaniem podejmowania decyzji ani profilowania. 

11. Jeżeli będzie to wymagane prawem, informacje dotyczące ewentualnych zmian przetwarzania 

danych osobowych opisanych w niniejszym dokumencie, zostaną przekazane za 

pośrednictwem adekwatnej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach 

z Oferentami. 

12. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@zrrt.com.pl 
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Załącznik Nr 2 do oferty 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Dane oferenta: 

 

Imię i nazwisko/nazwa:  ........................................................................................ 

Adres:    ........................................................................................ 

     ........................................................................................ 

Telefon:    ........................................................................................ 

Adres e-mail:    …………………………………………………………………………………………… 

 

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 

pn.:  „Zaprojektowanie i wykonanie systemu e-Giedła wraz z udzieleniem licencji na jednoczesną 

obsługę dla ……… stanowisk roboczych oraz późniejszym świadczeniem usług Maintenance dla 

zaprojektowanego systemu” jako uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy, oświadczamy, że 

oferujemy wykonanie zamówienia za: 

 

a. Dostawa licencji systemu e-Giełda - cena całkowita brutto w wysokości  

…………………………………………………………………….zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….zł). 

w tym: 

 

b. Pozostałe koszty: 

I. Usługa IaaS w zew. Data Center: …………………….. / miesięcznie 

II. Usługa Maintenance (opłata roczna): …………………….. / rok. 

 

c. Oferujemy  okres gwarancji  dla Zadania 1 wynoszący   ____________ miesięcy. 

d. Oferujemy okresy „ 

- okres wdrożeniowy     ……………………. miesięcy, 

- okres testowy     ………………………miesięcy, 

- czas obowiązywania/trwania licencji   ………………………miesięcy, 

- okres pomocy technicznej     …………………….. miesięcy, 

- ilość bezpłatnych aktualizacji    …………………….. szt. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do oferty 

 

 

Oświadczenie Oferenta 

 

Niniejszym oświadczam , że zapoznałem/łam się z „Klauzulą informacyjna dla Oferentów w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu przetargowym realizowanym przez ZRRT S.A.” 

 

 

 …………………     ……………………. 

                 /imię  i nazwisko/                  /miejscowość i data/ 

                                                                                                

            


